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Інтерв’ю з переможцями всеукраїнського конкурсу серед вчителів 
від видавництва MM Publications 

На офіційному сайті видавництва MM Publications в 
Україні опубліковано інтерв’ю з переможцями конкурсу 
“Ukrainian Culture Time”, де вони не тільки розповідають 
про себе як вчителів, але й діляться своїми враженнями 
від подорожі та планами на майбутнє. Повністю статтю 
можна прочитати за посиланням.  

 

 

Безкоштовні ресурси для вчителів від видавництва MM Publications 

 Видавництво MM Publications пропонує вчителям та 
викладачам англійської мови скористатися 
безкоштовними онлайн-ресурсами  Серед матеріалів 
видавництва ви можете знайти завдання для всіх вікових 
груп, для роботи з усіма видами мовленнєвої діяльності, 
а також тематичні проекти. Ознайомитись з матеріалами 
можна тут. 

 

 

В містах Житомир, Миколаїв, Київ пройшли  методичні семінари  для 
вчителів від видавництва MM Publications 

В квітні були проведені методичні семінари для 
вчителів від видавництва ММ Publications та компанії 
Лінгвіст, а також методисти видавництва взяли участь у 
вебінарі-нараді учителів Чернівецької області. Заходи 
були присвячені підготовці до державних іспитів з 
англійської мови, а також  літнім мовним таборам. 
Семінари пройшли в дружній атмосфері та отримали 
схвальну оцінку присутніх вчителів.  

http://mmpublications.com.ua/
http://mmpublications.com.ua/greece/
http://linguist.ua/archives/26488


   

Відбувся методичний вебінар для вчителів від видавництва 
MM Publications 

14 квітня пройшов методичний вебінар для вчителів та 
викладачів ‘ДПА vs ЗНО: differences and similarities. Getting 
ready ASAP’. Для участі в вебінарі зареєструвалося 800 
учасників. Під час вебінару було розглянуто особливості 
державних іспитів з англійської мови, а саме – ДПА та ЗНО, 
а також надано корисні поради для підготовки та 
успішного складання іспиту. Всі учасники отримали 

сертифікати та відеозапис вебінару.  

 

 

Увага! 18.05.2016 – новий вебінар на тему 
“Summer Language Camp Activities” 

Видавництво MM Publications та компанія Лінгвіст 
запрошують вчителів та викладачів англійської до участі у 
методичному  вебінарі за темою: “Summer language camp 
activities”. З детальною інформацією щодо вебінару та 
реєстрації можна ознайомитись за посиланням. 

 

 

 
 

 
 
 
 
За додатковою інформацією щодо проведення тематичних семінарів/ вебінарів 

звертайтеся до представників видавництва MM Publications в Україні: 
info@mmpublications.com.ua, або до менеджерів компанії Лінгвіст – офіційного 
представника видавництва в Україні: 044-599-32-28, info@linguist.ua  
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